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Numer ogłoszenia: 246784 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 234352 - 2012 data 04.07.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1. 

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do 

przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w 

wysokości: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych, zero groszy) 1. Wadium 

może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku 

Millenium, z dopiskiem: Wadium dostawa w ramach Projektu Centrum 

Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/ 251/050/D/12 . Wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne 

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12 - 07 - 

2012 r. , do godz. 10:30. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia 

do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w 

wysokości: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych, zero groszy) 1. Wadium 

może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku 

Millenium, z dopiskiem: Wadium dostawa w ramach Projektu Centrum 

Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/ 251/050/D/12 . Wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne 

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16 - 07 - 

2012 r. , do godz. 12:30. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie co najmniej dwie dostawy wraz z wdrożeniem systemu zabezpieczenia i 

identyfikacji zbiorów bibliotecznych, opartego na technologii RFID pracującego w 

częstotliwości 13,56 MHz i dokonał integracji dostarczonego systemu z systemem 
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bibliotecznym VTLS Virtua w zakresie identyfikacji czytelników oraz dokonywania 

samodzielnych wypożyczeń i samodzielnych zwrotów z wykorzystaniem protokołu 

SIP2. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie co najmniej dwie dostawy wraz z wdrożeniem systemu 

zabezpieczenia i identyfikacji zbiorów bibliotecznych, opartego na technologii RFID 

pracującego w częstotliwości 13,56 MHz i dokonał integracji dostarczonego systemu z 

systemem bibliotecznym w zakresie identyfikacji czytelników oraz dokonywania 

samodzielnych wypożyczeń i samodzielnych zwrotów z wykorzystaniem protokołu 

SIP2. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: 12.07.2012 godzina 10:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Biuro 

Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, 80-

219 Gdańsk (pok. 11). 

 W ogłoszeniu powinno być: 16.07.2012 godzina 12:30, miejsce: Politechnika 

Gdańska, Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Al. 

Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk (pok. 11). 

 


